Algemeen reglement | Rackets And Bats For Life
Je dient je vooraf in te schrijven via www.racketsandbatsforlife.be
* Je bent pas definitief ingeschreven na het betalen van het inschrijvingsgeld.
* Enkel in geval van annulatie van het evenement zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald.
* Mannen en vrouwen spelen in aparte reeksen.
* Er zullen geen aparte reeksen volgens leeftijd zijn.
* De minimum leeftijd om deel te nemen is (14 jaar). Dus geboren in 2004 en vroeger.
* Je kan aangeven of je bij voorkeur in de voor- of namiddag of 's avonds wenst te spelen. Indien te veel deelnemers kiezen voor
dezelfde blok kan de organisatie van je keuze afwijken.
* Aangezien we er naar streven om iedereen op zijn/haar niveau te laten spelen, dien je bij het inschrijven aan te geven of je over een
klassement beschikt in één of meer van de sporten of hoeveel ervaring je hebt indien je geen klassement hebt of hebt gehad.
* Indien je om een of andere reden "last minute" niet kan spelen dien je de organisatie zo snel mogelijk te verwittigen.
Reglement
* Een wedstrijd bestaat uit telkens 1 set in alle 3 de sporten waarbij telkens gespeeld wordt tot de eerste speler 15 punten heeft
behaald.
* Omwille van de timing zal in het tennis zal tot 10 punten gespeeld worden en zullen de punten herrekend worden tot 15 punten.
Voor elk onderdeel mag je 3 minuten inslaan.
* De volgorde van de wedstrijden is Tennis &ndash; Badminton - Tafeltennis.
* Punten kunnen behaald worden volgens het rallypointsysteem. Het komt er dus op neer dat iedere rally resulteert in een punt voor
een van beide spelers. Ook al ben je niet aan de opslag.
* Voor aanvang van het onderdeel tennis zal getost worden. Wie de toss wint, mag kiezen of hij/zij als eerste opslaat of aan welke
kant van het veld hij/zij wil spelen.
* Diezelfde speler kiest ook als eerste op bij tafeltennis. Bij badminton kiest de andere speler als eerste.
* Om de twee punten wisselt de opslag van kamp. Telkens als de opslag van kamp wisselt, dient de serveerder vanaf het rechter
speelvlak te serveren. Dit is niet van toepassing bij tafeltennis.
* Spelers die tegen elkaar uitkomen dienen de scores zelf bij te houden op een telblad en na afloop aan de wedstrijdtafel af te geven.
* De speler die na drie onderdelen het hoogst aantal punten heeft behaald wint de wedstrijd.
* Indien er een gelijke stand is in het puntenaantal zal de speler die twee onderdelen heeft gewonnen als winnaar worden
uitgeroepen.
* Aangezien er geen umpires zijn rekenen we op de "fair play" van de deelnemers bij de wedstrijden.
Belangrijkste spelregels Tennis
* Bij het enkelspel zijn het de binnenste lijnen die het speelveld afbakenen.
* De opslag moet gekruist gegeven worden van achter de achterste lijn. De bal moet landen in de tegenover gelegen rechthoek
achter het net.
* De opslag mag zowel bovenhands als onderhands gegeven worden.
* Wanneer de bal tijdens de opslag het net raakt en correct op de kant van de tegenstander terecht komt, wordt de opslag opnieuw
gespeeld.
* Indien bij de volgende slagen de bal het net raakt, wordt gewoon verder gespeeld.
* Als je opslag fout is, mag je een tweede keer opslaan.
* Op de lijn is binnen.
* Je mag de bal terugslaan voor hij op de grond gebotst is (een volley spelen).
Belangrijkste spelregels Badminton
* Bij het enkelspel zijn het de binnenste en achterste lijnen die het speelveld afbakenen.
* De opslag wordt onderhands gegeven en vanuit je eigen serveervak (het rechter- of linkerdeel van het speelveld achter de voorste
lijn).
* De opslag moet gekruist gespeeld worden (hetzij dus van rechts naar links of van links naar rechts). Bij de opslag in het enkelspel
tellen de binnenste en achterste lijnen.
* De pluim mag zowel bij de opslag als tijdens het verdere spel, het net raken.
* Op de lijn is binnen.
Belangrijkste spelregels Tafeltennis

* Bij de opslag moet de bal opgegooid worden. Pas als de bal terug naar beneden komt, mag het palet de bal raken. Het palet moet
de bal raken achter de achterlijn van de tafel.
* Bij de opslag moet de bal eerst op je eigen speelhelft botsen en dan op de speelhelft van je tegenstander. Bij het enkelspel moet de
opslag niet gekruist gespeeld worden.
* Wanneer de bal tijdens de opslag het net raakt en correct op de kant van de tegenstander terecht komt, wordt de opslag opnieuw
gespeeld.
* Indien bij de volgende slagen de bal het net raakt, wordt gewoon verder gespeeld.
* Op de lijn is binnen.
* Bij het terugslaan mag je geen volley spelen (je moet de bal dus steeds 1 maal laten botsen op jouw kant van de tafel voor je hem
mag raken).
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